
    

BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian data yang telah peneliti paparkan dan Bahasa di 

atas berkaitan dengan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu Pendidikan di SMAN 1 Menui Kepulauan serta apa saja factor 

pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya, dapat peneliti 

simpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Upaya yang kepala SMAN 1 Menui Kepulauan lakukan dalam 

meningkatkan mutu Pendidikan diantaranya adalah: 1) 

Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, 2)  Meningkatkan 

kedisiplinan elemen sekolah, 3) Meningkatkan kompetensi 

guru, serta 4) Pemetaan dan evaluasi 

5.1.2 Faktor pendorong kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

Pendidikan di SMAN 1 Menui Kepulauan antara lain: 1) 

Kinerja guru, 2) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, dan 3) 

Keterlibatan Masyarakat  

5.1.3 Faktor penghambat kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

Pendidikan di SMAN 1 Menui Kepulauan antara lain: 1) 

Keterlambatan dana, dan 2) Kesadaran siswa 
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5.2  SARAN 

Setelah peneliti menggali secara mendalam dari temuan data yang 

peneliti lakukan, maka peneliti bisa memberikan saran beberapa hal 

sebagai berikut: 

1) Bagi kepala SMAN 1 Menui Kepulauan 

a) Terus mengupayakan agar selalu terpenuhi sarana dan prasarana 

Pendidikan yang dibutuhkan 

b)  Selalu mengusahakan kesejahteraan tenaga pendidik, ketika 

ketika tenaga pendidik merasa kebutuhan dirinya sudah 

terpenuhi maka akan lebih fokus dalam meningkatkan 

kinerjanya. 

c) Terapkan system apresiasi dan hukuman yang tegas 

2) Bagi tenaga pendidik  

a) Terus menjalin dan menjaga hubungan yang harmonis dengan 

kepala sekolah 

b) Terus berusaha menagktualisasikan diri secara total  

c) Ciptakan kesadaran bahwa guru adalah ujung tombak dalam 

upaya menciptakan Pendidikan yang bermutu. 

3) Bagi Siswa 

a) Dengan adanya fasilitas Pendidikan yang memadai, 

sebagaiknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan 

kualitas diri 

b) Bangun kesadaran bahwa kalian adalah objek peningkatan mutu 

Pendidikan 
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4) Bagi peneliti selanjutnya, karena penelitian ini masih sangat jauh 

dari kata sempurna, maka peneliti berharap ada penelitian lanjutan 

dengan tidak hanya pada satu lembaga, namun beberapa lembaga 

agar bisa memperkaya pengetahuan tentang upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu Pendidikan beserta factor pendorong 

dan penghambat yang mempengaruhinya. 

 

5.3 Limitasi 

Penelitian ini belum mengupas tuntas secara mendalam bagaimana 

upaya kepala SMAN 1 Menui Kepulauan dalam meningkatkan mutu 

Pendidikan berdasarakan rincian delapan standar yang harus terpenuhi 

dalam mengindikasi kriteria mutu Pendidikan yang telah ditetapkan 

oleh SNP (Standard Nasional Pendidikan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


